
 

 ד"עו, אלי לוי   
 היועץ המשפטי    



 !!חובה חוקית  –מכרז 

 חולים קופת ,דתית מועצה ,מקומי תאגיד ,ממשלתי תאגיד כל ,המדינה
  או בטובין עיסקה לביצוע בחוזה יתקשרו לא גבוהה להשכלה ומוסד

  מכרז פי-על אלא ,שירותים לרכישת או ,עבודה לביצוע או ,במקרקעין
 .בו להשתתף שווה הזדמנות אדם לכל הנותן פומבי

 חוק חובת מכרזים•

,  בחוזה להעברת מקרקעין או טובין עיריהלא תתקשר 
 .להזמנת טובין או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז פומבי

 פקודת העיריות וצו המועצות המקומיות•
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 חקיקה מקבילה





 פטור מחובת מכרז

   1987-ח"התשמ, (מכרזים)העיריות תקנות ל 3סעיף 
 

 1993-ג"לתקנות חובת המכרזים התשנ 3סעיף 
 

 

 :דוגמאות

 

 להצלתשל טובין או לביצוע עבודה דחופה שהעיריה מתקשרת בו להזמנה דחופה חוזה  

 ;נפש או רכוש

  

 בארץ לאותם טובין או עם  הספק היחידי חוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה הנערך עם

אם מומחה שהוועדה מינתה לענין זה קבע  , בארץ לביצוע אותה העבודההמומחה היחיד 

 ;בכתב באישור הוועדה כי אכן אותו ספק או מומחה הם היחידים בארץ

 

 מיוחדיםיחסי אמון  או , ידע ומומחיות מיוחדיםלביצוע עבודה מקצועית הדורשת חוזה ,

 :כגון
 ;ייעוץ ועבודות כיוצא באלה, שמאות, מדידה, פיקוח, תכנוןעבודות       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

? 



 1993-ג"תשנ, תקנות חובת המכרזים

 מכרז סגור. 4
 

לביצוע עבודה או , משרד בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעיןהתקשרות 
 :אם היא אחת מאלה, מכרז סגוראינה טעונה מכרז פומבי אלא , לרכישת שירותים

 
 ;שקלים חדשים 200,000התקשרות ששוויה אינו עולה על ( 1)
 ;התקשרות לרכישת טובין בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים( 2)
שאינם  , נסיובים או תרכיבים, או לרכישת תרופות, התקשרות לרכישת ציוד רפואי( 3)

 ;יחודיים
 ;התקשרות בעיסקה שעניינה ביטוח( 4)
 ;התקשרות בעיסקה שעניינה מתן שירותי פרסום או יחסי ציבור( 5)
 ;התקשרות שעניינה מחקר ופיתוח( 6)



 ...  תקנות העיריות שותקות 

ביטוח מוגדר  
כמומחיות מיוחדת 

 ודורש יחסי אמון

רשימת הפטורים 
סגורה ומה של נכלל  

 בה חייב במכרז



 'עיריית כרמיאל ואחר' הדר חברה לביטוח נ 16174/96( 'חי)פ "ה

 :עובדות המעשה

הדר"ו" מגדל"ובכללן , אליו נגשו מספר חברות ביטוח, העיריה פרסמה מכרז פומבי לביטוחי העיריה  ." 

 כזוכה" מגדל"בסיום הליכי המכרז החליטה העירייה לקבוע את הצעת  . 

ונוכח הצעת המחיר הזולה שנקבה, מתנאים שונים בפוליסה" הכרזה זו נעשתה חרף הסתייגויות מפורשות של מגדל. 

ולפיכך יש לקבוע את הצעתה של הדר כזוכה, הדר עתרה וביקשה כי ייקבע שהצעתה של מגדל במכרז פסולה. 

 :מתוך טענות העירייה

ולפיכך העירייה אינה חייבת לנהוג על פי הכללים , "יחסי אמון מיוחדים"תחום הביטוח ממילא אינו חייב מכרז מאחר ומדובר ב...

 ....המחייבים מכרז רגיל

 :מתוך דברי השופט יצחק דר בפסק הדין

 השותקות בשאלה אם חוזה ביטוח מחייב מכרז אם לאו, (מכרזים)חלות על העיריות תקנות העיריות 

 הרי שהעדרו של הסדר מפורש בתקנות מהווה לדעתי לאקונה, הואיל ומדובר במקרה גבולי

עמדו בפני שתי  , הבנוי על מסגרת יחסי אמון, אם סברה העירייה שמערך היחסים בין המבטח ומבוטח הוא מערך יחסים מיוחד

,  הדרך השניה היתה לפרסם מכרז סגור. בפטור" האמינה עליה"והלתקשר עם חברה , האחת להימנע מפרסום מכרז –דרכים 

 .ולהפנות אותו אך ורק לאותם מבטחים שעימם יש לעירייה יחסי אמון

 ..."בודאי שלא עמדה בפניה הדרך של פרסום מכרז פתוח והטיית תוצאתו



 קשיים בפרסום מכרזים בתחום הביטוח

 בחלק מתחומי הביטוח  

 הרשויות המקומיות אינן מבוטח אטרקטיבי  

ברוב הרשויות המקומיות ניהול התביעות 
 לוקה בחוסר טיפול יעיל ומקצועי

קיים קושי רב בקיום תחרות אמיתית בשוק 
 הביטוח

הצעות המחיר מוגשות שלא בהתאם  
 לתנאי המכרז



 . . .התפתחויות ומגמות 







 
     



  



 ...העדפת תוצרת הארץ
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 ?מהם טובין מתוצרת הארץ 

 

 

 –" טובין מתוצרת הארץ"

טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב   
ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי  , או תאגיד הרשום בישראל, קבע בישראל
 ;לפחות ממחיר ההצעה 35%בהם מהווה 
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 העדפת תוצרת הארץ ברשויות המקומיות

  

 

 

 

 1987-ח"התשמ, (מכרזים)תקנות העיריות 

 

 

 

  המלצות הוועדה

ועדת המכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת    ( א) . 22
ממחיר הטובין  15%-כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ, הארץ

 .ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על דרישות המזמין, המיובאים
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 העדפת תוצרת הארץ בתקנות  

 
 1995-ה"התשנ ,(הארץ תוצרת העדפת) המכרזים חובת תקנות

 

 ההעדפה שיעור

  שלפיו תנאי ,בעיתונות במודעה גם - פומבי ובמכרז ,מכרז במסמכי יכלול המזמין   (א)     .3
 - המחיר של המידה אמת במסגרת - (ח) עד (ד) משנה לתקנות בהתאם העדפה תינתן

  טובין לרכישת הצעות מחיר על עולה אינו שמחירם הארץ מתוצרת טובין לרכישת להצעות
  ;(הארץ מתוצרת טובין של הצעה - להלן) 15% של בתוספת מיובאים

 

  רואה מאת אישור להצעה לצרף ,ההעדפה לקבלת כתנאי ,מציע יידרש המכרז במסמכי   (ג) 
 .ההצעה במחיר הישראלי המרכיב מחיר שיעור בדבר חשבון

 

 חוץ ספק ,העדפה ללא בו שנקבעו המידה לאמות בהתאם ,במכרז לזכות אמור היה   (ד) 
 הארץ מתוצרת טובין של ההצעות את בשנית המזמין ישקלל ,(החוץ ספק - זו בתקנה)

 שיעור הפחתת לאחר המחיר בחשבון יובא המחיר של המידה אמת שלענין באופן
 מחיר :לאמור ההצעה ממחיר ,הענין לפי ,(ב) או (א) משנה בתקנות הקבוע ההעדפה

 .הענין לפי ,1.10 או 1.15-ב מחולק הארץ מתוצרת טובין של ההצעה

 

 לאחר ביותר הגבוהה המשוקללת התוצאה את הזוכה החוץ ספק של הצעתו קיבלה   (ה) 
 .במכרז כזוכה ספק אותו ייבחר ,כאמור הנוסף השקלול

 

  ספק הצעת של לזו זהה משוקללת תוצאה הארץ מתוצרת טובין של הצעה קיבלה   (ו) 
  תקבל שבו במחיר עמו להתקשר הצעה אותה למציע המזמין יציע ,ממנה גבוהה או החוץ

 .החוץ ספק של לזו זהה משוקללת תוצאה הצעתו
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 ?והעדפת ספק מהרשות המקומית 
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פגיעה 
בשוויון  
 ובתחרות

עניי עירך  "
 "קודמים



 מ "ערוצי מדידה ותשתיות בע -. ת.מ.ע 1254-02-12( 'נצ) מ"עת

 מועצה אזורית עמק המעיינות' נ
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 :הדין-פסקעיקרי •

 

נכלל תנאי לפיו המועצה תהיה רשאית להעדיף הצעה של מציע שמרכז עסקיו או  במכרז •

בתנאי  , על פני מציע שאינו תושב המועצה, שמקום מגוריו בתחומי המועצה האזורית

 .מגובה ההצעה של המציע האחר 5%שהצעתו של המציע המקומי אינה עולה על 

 

 :נדחתה בין היתר מן הנימוקים הבאיםהעתירה •

 

,  שוויון הזדמנויות, למכרז מטרות שונות כגון התקשרות אופטימאלית מבחינה כלכלית•

 .לצד השוויון מוגנים גם ערכים רבים אחרים, זאתעם .....'וכושמירה על טוהר המידות 

 

לראות את יש . תושביהשל  לקדם את ענייניהם הכלכליים רשות מקומית מוטלת החובהעל •

רחבה יותר של דיני הרשויות המקומיות  בראיה התנאי שלפיו תינתן עדיפות למציע מקומי 

 .תושביהןשל הרשויות לדאוג לרווחתם הכלכלית של תפקידן בכללם 

 

שהוא בבחינת מתן אפשרות תעסוקה ופרנסה לתושבי  , ניתן לאשר תנאי העדפה זהכך •

 ".עניי עירך קודמים"פי הכלל של -על, המועצה

 

כסות  "בכל מקרה כל מכרז ייבדק לגופו ואם יסתבר שההעדפה לתושב מקומי היא בבחינת •

 .יכול שתנאי זה יפסל, "עיניים

 



  



 החוק לעידוד עסקים קטנים ובינוניים  

 
 2013אושר בקריאה ראשונה ביולי 

מגזר העסקים הקטנים  לעידוד רשויות וגופים נוספים , בין משרדי ממשלהתיאום •

 .והבינוניים

ציבורי בעיקר בכל הקשור  האינטרסים של עסקים קטנים ובינוניים בפני כל גורם ייצוג •

,  עלות חוברת המכרז. )התאמת תנאי הסף ותנאי ההתקשרות לעסקים אלו –למכרזים 

 (.'ערבויות וכדו, מחזור כספי

 .  פניות לעסקים קטנים בנוגע לכל פעולה של רשויות ציבוריותנציבות •

 .  בחסמים שעולים מן השטח על ידי העסקים עצמם או נציגיהםטיפול •

 מסד נתונים ייצור •

 ופומבי אודות  מקיף      

 קטנים ובינוניים  עסקים      

 לממשלה  שיספק      

 . מידע על מצבםולכנסת      

  

 



 תודה על ההקשבה

 


